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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Human population dynamics is the central question of the causes and consequences of 

environmental changes. As a result, without taking social and demographic changes 

into account, it is impossible to have an integrated and reliable assessment of future 

environmental changes in order to manage natural hazards. The current study uses the 

scoping review method and time study analysis to investigate and evaluate the concept 

of "environment" in the existing literature in the field of demography from 2000 to 

2022. The results revealed that the contribution of these studies increased from 0.5% to 

4% during the period. Furthermore, such variables as household dynamics, gender 

structure, urban population distribution, the effect of migration on the environment, age 

structure, educational composition, the effect of migration on the environment, and 

rural population distribution have been covered as the most important demographic 

components of the effects in 28% to 4% (in order) of the studies. In addition, the 

components of energy consumption, pollution emissions, climate change, natural 

resources, deforestation, natural hazards, waste production, water resource reduction, 

soil erosion, sustainability and protection, and biodiversity were the most important 

components highlighted in relation to environmental issues, ranging from 21 to 2 

percent. The majority of studies in this field have been hampered by the lack of a broad 

and adaptable theoretical framework. Therefore, with a deeper understanding and 

awareness of the impact mechanism of population dynamics on environmental issues in 

various dimensions, it is possible to rewrite environmental risk management, energy 

consumption, pollution reduction, climate change reduction, and environmental 

protection policies in a novel way. 
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Introduction 

Since human population dynamics are known as the central question of the causes and consequences 

of environmental changes, making an integrated and reliable assessment of future environmental 

changes is impossible without taking social and demographic changes into account. As a result, given 

the importance of demographic dynamics in environmental change and their role in optimal 

environmental management, using the scoping review method, the current study aims to investigate 

how the concept of "environment" is analysed and conceptualized in the demographic literature. 

Aims 

The studies' dispersion and thematic limitations have resulted in a fundamental lack of understanding 

of how demographics and the environment interact throughout the world. Based on this, reviewing and 
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integrating the existing literature in this field can provide clear horizons for scholars, policymakers 

and planners.  The purpose of this research is to accomplish two basic objectives: 1) to investigate the 

amount, scope, and nature of population and environment research activities, and 2) to identify 

research gaps in the literature related to environmental demography. 

Data and Method 

The scoping review method, which is an ideal and popular tool for synthesizing and combining 

research evidence around a relatively new and innovative topic, was used in the current study. To this 

end, Arksey and O'Malley's (2005) five-stage methodological framework was used, which included 1) 

identification of the research question; 2) identification of relevant studies; 3) selection of studies; 4) 

data graphing; and 5) comparison, summary, and reporting of findings. 

Based on search engine results and keywords, 3010 studies (52 review articles and 2958 research 

articles) were identified, and 305 articles and documents were identified for final review based on the 

title, abstract review, and duplicate removal. In the next step, all of the criteria were applied to all 243 

articles. However, as indicated by other scholars, these will not be the final sources for entering the 

field review, and other studies may be removed or added. After a thorough investigation and 

evaluation, 167 cases were selected and studied for the final review. 

Results 

According to the findings, the proportion of studies as the total ratio has increased from 0.5% in 2000 

to 4% in 2022. The most influential demographic components were household dynamics (28%), 

gender structure (16%), urban population distribution (15%), impact of migration on the environment 

(11%), age structure (8%), educational composition (7%), impact of migration on the environment 

(7%), and rural population distribution (4%). Furthermore, the most important environmental issues 

emphasized were the energy consumption (21%), pollution emission (20%), climate change (13%), 

natural resources (12%), deforestation (9%), natural hazards (6%), waste production (5%), water 

resource reduction (4%), soil erosion (4%), sustainability and protection (4%), and biodiversity (2%). 

Also, from 2010 onwards, we observed a greater focus of demographics on issues related to 

environmental hazards. Despite this, most studies in this field have encountered the limitation of a 

broad and flexible theoretical framework. 

Discussion 

Low participation of demographers in environmental and climate research has led to their 

underrepresentation in major scientific efforts to reduce climate change and their relevant adaptations 

including the Intergovernmental Panel reports on Climate Change and United Nations Climate Change 

Summits. There is a lack of attention to environmental issues by demographers in several areas. First, 

demographers' attention are mainly focused on the issue of population growth and fertility control 

policies. Second, there is a lack of transparency in environmental and climate issues such as 

production, consumption, technological progress, regulations and institutions, risk vulnerability, and 

adaptation. Third, other social sciences have a stronger relationship with environmental hazards than 

demography, and the field of environment has expanded to include narratives other than formal 

demography. Fourth, the complexity of environmental science, data limitations, and methods have 

been the main obstacles for integrating environmental and climate information into demographic 

micro data. Fifth, expertise in natural sciences as well as skills in spatial statistics and remote sensing 

are required. Sixth, there is a theoretical flaw that is critical in the paradigmization of any field of 

study. Despite these limitations, however, as De Sherbinin et al. (2008) pointed out, the future of 

demography is contingent on adapting to and responding to new demands, one of which is the 

environment and the risks associated with it. 

Conclusion 

To summaries, the relationship between demography and environmental issues and hazards is stronger 

than previously thought. As a result, paying attention to the hidden dimensions of this relationship can 

help to manage environmental hazards and safeguard the environment to the extent possible. 
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. شود یمشناخت   یمحیط زیست راتییتغ یامدهایو پ عللدر زمینۀ  اساسی ای مسئل  یانسان یها تیجمع ییایپو
 راتییت از تغ بخش اطمینانو  کپارچ ی یابیامکان ارز ،یتیو جمع یاجتماع راتییبدون در نظر گرفتن تغ نیبنابرا

 طیمحت  کردیروحاضر با استفاده از  قیوجود ندارد. تحق یعیمخاطرات طب تیریمنظور مد ب  ندهیآ یمحیط زیست
محتیط  »و ستنشش مفهتوم    یبت  بررست   ،2022تا  2000 یها سال یط یزمانهای  پژوهش لیو تحل یرامونیپ

بت    اهت  پتژوهش نشان داد کت  سته     جی. نتاپردازد یم یشناس تیجمع ۀموجود در رشت های پژوهشدر  «زیست
 دماننت  ییرهایمتغ ن،یا بر افزوناست.  دهیرس 2022درصد در سال  4ب   2000درصد در سال    ینسبت کل از ن

 بیترک ،یساختار سن ،محیط زیستمهاجرت بر  یاثرگذار ،یشهر تیجمع عیتوز ،یخانوار، ساختار جنس ییایپو
 ها پژوهش( بیترت درصد )ب  4تا  28از  ییروستا تیجمع عیبر مهاجرت و توز محیط زیست یاثرگذار ،یلیتحص
 یهتا  لفت  ؤم یمحیط زیستت مسائل  مینۀزاثرگذار پوشش داده است. در  یتیجمع یاه مؤلف  نیتر مه  منزلۀ ب را 

زبالت ،   دیت تول ،یعت یمختاطرات طب  ،یتی زدا جنگتل  ،یعیمنابع طب ،یمیاقل راتییتغ ،یانتشار آلودگ ،یمصرف انرژ
 نیتتر  مهت   درصتد،  2تتا   21از  بیت ترت ب  یستیو حفاظت و تنوع ز یداریخاک، پا شیفرسا ،یکاهش منابع آب

. انتد  بتوده  ریپتذ  گستترده و انعطتاف   یضعف چارچوب نظر دچارحوزه  نیا در ها پژوهش بیشتر. اند بوده ها لف ؤم
 توان یم یمحیط زیستدر ابعاد مختلف بر مسائل  تیجمع ییایپو یسازوکار اثرگذار تر قیبا شناخت عم نبنابرای

و  یمت یاقل راتییت کتاهش تغ  ،یکاهش انتشتار آلتودگ   ،یمصرف انرژ ،یطیمح طراتمخا تیریمد یها استیس
 کرد. یسیبازنو دیجد یا وهیرا ب  ش محیط زیستحفاظت از 
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  مقدمه
فشار  نیزم یعیلکرد طبچنان بر عم یهای انسان فعالیت»سازمان ملل هشدار داد ک  ۀ هزار ست یاکوس یابیارز 2005در سال 

 یتقاضاچراک  . [24]« کرد یتلق یهیتوان بد نمی گریرا د ندهیآ یها نسلحفظ  یبرا ارهیس یها ست یاکوس ییک  توانا آورد می
در  یستیتنوع ز، کاهش ها ست یاکوسو شاهد فشار بیش از ظرفیت بر  خواهد گرفت یشیپمنابع  ۀعرضاز زمین  ۀاریسانسان در 

شدن  یدیوهوا و اس آب راتییتغ ،یجهان یدما شیافزا سببخود  اتمسفر ک در  نواکسید کربنوو همچنین افزایش م جهان
 . [17]خواهی  بود  شود یم ها انوسیاق

 یآلودگازن اتمسفری،  یۀال شدن نازک، خاک شیفرسا مانند محیط زیست بیتخردر  فناوری آثار ظهورو  زمانباگذشت 
 .[44] شد معطوف محیط زیست ب ها  انسان توج ، محیط زیستنابودی  علتت بت  خطرنتاکهای  شمار سیالب شیافزا، هوا

محیط  مسائلشناسی  جمعیت  است ک  عل یعیها، طبنآ تیو فور یمیاقل ،یمحیط زیستتوج  ب  برجست  بودن مسائل  با همچنین
استدالل  (2015)خود قرار دهد. هانتر و منکن  قاتیتحق در اولویترا  اقلیمی و مخاطرات طبیعی ناشی از آن راتییو تغ یزیست
مسائل چراک   ،[22] «شوند یمحیط زیست راتییتغ دربارۀ قاتیتحق ریدرگ شتریب انشناس تجمعی تازمان آن فرارسیده »ک   دکردن

 .[47]دارد  یشناس تیجمعیی ارتباط نزدیکی با عل  وهوا آب راتییو تغ یمحیط زیست
و  یطیبر مخاطرات محابعاد پویایی جمعیت  بر چگونگی سازوکار اثرگذاری کیدتأت و محیط زیست با جمعی ۀحوزشناسایی 

بنابراین تحقیق  .خواهد بودمدیریت مخاطرات محیطی  ۀحوز درتحقیق حاضر  هایترین دستاورد از مه  یمحیط زیستمسائل 
ها را  انی نظری اساس تحلیل یافت پژوهش و مب ۀک  در آن پیشین یرامونیپ طیمح کردیروحاضر در تالش است تا با استفاده از 

شناسی بررسی و  در ادبیات موجود چگون  در رشت  جمعیت "محیط زیست"مفهوم »ک  پاسخ دهد  پرسشب  این کند  میایشاد 
 «.د؟شو سازی می مفهوم

 پژوهش یشناس روش
 .1 عبارت است از: ک  شده است استفاده محیط پیرامونیای برای مطالعات  مرحل  پنج یشناخت روشاز چارچوب  پژوهشدر این 

تطبیق، خالص  و  .5 ؛ها دادهنمودارسازی  .4؛ ها پژوهشگزینش  .3مرتبط؛  های پژوهششناسایی  .2شناسایی سؤال پژوهش؛ 
 .[10] ها افت یگزارش 
تا « محیط زیست»مفهوم  است:سؤاالت  این پاسخ ب  در پیپژوهش حاضر  یکل طور ب  :شناسایی سؤال پژوهش (لاو ۀمرحل

 نظریمفهومی و  ۀطیحشده است؟ گستره و   در نظر گرفت « شناسی جمعیت» رشت  یها یپرداز مفهومو  ها یریگ اندازهدر  حدچ  
 رفت  است؟ کار در سنشش آن ب  ییها مؤلف شده و چ    ی از آن ارائ ایه ی ؟ چ  تعاریف و نظرخورد یمآن با چ  مباحثی گره 

پژوهشی در رابط  با  یها تیفعالبررسی میزان، دامن  و ماهیت  .1 :یابد دست ب  دو هدف اساسی کند یمتالش حاضر  پژوهش
 . زیستمحیط شناسی  جمعیتپژوهشی در ادبیات مربوط ب   یها شکافشناسایی  .2 ؛محیط زیستجمعیت و 
یند افراز طریق  «محیط زیستشناسی  جمعیت» ۀزمین موجود در های پژوهش :مرتبط های پژوهششناسایی  (دوم ۀمرحل
، PubMed زبان یسیانگلاطالعاتی  گاهیپاچهار )شامل  الکترونیکی -در چند پایگاه اطالعاتی یوبرگشت رفتجوی و جست

Springer ،Google Scholar  وSage Journal نورمگز و مرکز مگ ایران رتال جامع علوم انسانی،وپ زبان یفارس گاهیپار و چها ،
پویایی جمعیت )شامل ترکیب جمعیت، توزیع جمعیت،   ۀدواژیکلدو گروه با استفاده از  (SID اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

، ساختار سنی و ساختار جنسی( و ترکیب تحصیلی، ترکیب خانوار، مهاجرت، حش  جمعیت، رشد جمعیت، شهرنشینی، روستانشینی
وری انرژی، مخاطرات محیطی، آلودگی هوا، انتشار آلودگی، تغییر اقلی ، تخریب محیط  بهرهزیست )شامل مصرف انرژی،  محیط
 شمول  عدم، معیارهای دیگری در شمول و ها دواژهیکل بر افزون .شناسایی شد شمول  عدمو همچنین معیارهای شمول و  زیست(
های  ترین اولویت از مه تحقیق موضوع کلی عنوان مقاالت، چکیده و  طور . ب اند بودهدخیل  پژوهشبررسی در این تحت مواد 

ناساییِ ش( خورشیدی 1401تا  1379میالدی ) 2022تا  2000از سال  منابع منتشرشدهمشموع  درک   ندبود شمول  عدمشمول و 
 .شدنداولی  
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 یمرور ۀمقال 52) پژوهش 3010 یانتخاب یها دواژهیکلجو و و جست یموتورها جیساس نتا: براتحقیقات نشیگز (سوم ۀمرحل
 یو سند برا ل مقا 305مشموع  در یو حذف موارد تکرار دهیچک یبراساس عنوان، بررسو در نهایت ( یپژوهش مقالۀ 2958و 

طور ک  ذکر شد،  اما همان ،شد یر کامل بررسطو ب  ارهایمع همۀمقال  براساس  243بعد،  ۀمرحل. در شد ییشناسا یینها یبررس
وجود  تحقیقات دیگراضاف  شدن  یامکان حذف و حت زیموارد ن نیا نینخواهد بود و از ب یا ط یحمرور   یبرا ییمنابع نها نهایا

 .شدانتخاب و مطالع   ،یینها یبررس یبرا مقال  167دارد. در گام آخر 

 ها یافته

 پویایی ابعاد جمعیت

شناس  جمعیتترین  مه  شناسی دارد. طوالنی در عل  جمعیت ای پیشین ، یمحیط زیستتأثیر متغیرهای جمعیتی بر منابع  شناسایی
 در .[39] دسترسی ب  مواد غذایی تأکید داشت ۀسرانکاهش  درجمعیت  ۀانداز اهمیت(، بتر 1798متقدم، توماس رابرت مالتوس )

دیگر متغیرهای جمعیتی را نیز بر  تأثیررشد و اندازه جمعیت،  بر افزون ک  اند کردهشناسان تالش  جمعیتاخیر برخی  یها سال
، 32] ینس، ترکیب [56 ،39] جنسیترکیب شامل  مثال در کنار اندازه جمعیت، ترکیب جمعیتی برای . کنندمنابع زیستی ارزیابی 

پیرامونش  محیط زیستطور مستتقی  و غیرمستتقی  بر رفتار جمعیت با  ب  [52، 21، 20، 16، 7] و تمایتل بت  مهاجرت [56، 46
و  [37] ( بر پارامتر ترکیتب تحصتیلی جمعیتت2014موتارک و استرایسینگ ) لوتز،این  بر افزونشد.   تأثیرگذار تشخیص داده

و  یمحیط زیستتغییترات  برتغییرات در اندازه و ستاختار جمعیتت در ظرفیتت انطبتاق  اثر( بر 2015یگ )لتوتز و استرایستن
 .[36] اند وج  داشت اقلیمی ت
محیط  بر مهاجرت، اثرگذاری مهاجرت بر محیط زیستاثرگذاری  عبارت است از ابعاد در بحث پویایی جمعیت نیتر مه 
، ترکیب جنسی، ترکیب سنی، ترکیب تحصیلی، توزیع جمعیت شهری، توزیع جمعیت روستایی و ترکیب خانوار ک  مطابق زیست

مباحث مرتبط با  2018و نظرسنشی دانشگاه استکهل  در سال  (2008)، دی شربنین و همکاران (2000)نظر لوتز و همکاران 
کلی  طور ب . (1)شکل  [52، 34، 9] جلب کرده استب  بعد  2010خاص از سال  طور شناسان را ب  تیجمعتوج   محیط زیست

ابعاد مختلف پویایی جمعیت و  ب ن امحققتوج   دهندۀ نشان 2022تا  2010 یها سالدر  1ها )الگوها( در شکل  تنوع رنگ
 ی است.محیط زیستمسائل  بر ابعاد متفاوت ها ییایپواثرگذاری این 

 
 تحقیق( یها افت ی)منبع:  تمرکز مطالعات با تأکید بر ابعاد پویایی جمعیت. 1شکل 

سه   .(2شکل داشت ) محیط زیستبر  تیجمعتر و ساختارمندتری ب  اثر پویایی  توان نگاه دقیق می 1بر نتایج شکل  افزون
رسیده  2022درصد در سال  2و  2014درصد در سال  8، 2008در سال درصد  7ب   2000سال درصد  نی کل از حدود  تحقیقات
انتشار آثار علمی است.  برایتکمیل نشدن سال و تأخیر چندماه   2022در مورد کاهش مطالعات در سال  مه  ۀنکتاست. 
حیط زیستی در مطالعات در هر حوزه مرتبط با اثر پویایی جمعیت بر مخاطرات مرا  تحقیقاتاین، نمودار سمت چپ سه   بر افزون

. این دارندسه  را  نیترکمو  درصد ب  ترتیب بیشترین 4توزیع روستایی با  درصد و 28دهد ک  ترکیب خانوار با  کل نشان می
 شناسی در تأکید بر این ابعاد است. اولویت و حساسیت عل  جمعیت ۀدهند نشانروند 
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 تحقیق( یها افت ی)منبع:  2022تا  2000زمانی دورۀ سه  و درصد مطالعات پویایی جمعیت در .  2شکل 

 محیط زیستاثرپذیری ابعاد 

 محلی و جهانی است محیط زیستمداخالت انسانی در فروسایی و تخریب  ۀدامنهای موجود گویای فزایندگی  ها و یافت  داده
 محسوبی محیط زیستعلل و پیامدهای تغییرات  اساسی در زمینۀهای انسانی سؤال  پویایی جمعیتدر همین چارچوب  .[27]
شده  سبب ن یزم نیا ریمتغ یامدهایو پ یمحیط زیست یها ن یزم یریگ و اندازه یساز مفهومزیرا  .[41، 23] شود یم

 . رندیگبدر نظر  محیط زیستمرتبط با  قاتیرا در تحق یعیطب طیای ابعاد چندگان  مح طور فزاینده ب  شناسان تیجمع
طور ک   . همان(3جای داد )شکل طبق   یازدهرا در  محیط زیستابعاد اثرپذیر توان  می کالن ای بندی  دست در  زمین همین در 

بعد از سال  زدایی، تنوع زیستی و کاهش منابع آبی و بر ابعاد منابع طبیعی، جنگل 2010تا قبل از سال  تحقیقات شود، میمشاهده  
 دربارۀنوین  های پژوهشدهد سه   نشان می شد ک وهوایی، تولید زبال  و مصرف متمرکز  بر انتشار آلودگی، تغییرات آب 2010

 توج  است. شایان  2010موارد مذکور بعد از سال 

 
 تحقیق( یها افت ی)منبع:  2022تا  2000 یها سالدر  محیط زیستبا تأکید بر ابعاد اثرپذیر  ها پژوهشتمرکز . 3شکل 

مشاهده کرد.  4ابعاد گوناگون مخاطرات محیط زیست از پویایی جمعیت را در قالب شکل  یریاثرپذتر  دقیق توان با نگاه می
 6، 2008درصد در سال  11درصد ب   6/0در حدود  ها پژوهشاز کل  2000ی در سال محیط زیستدر ابعاد  های پژوهشسه  

حوزۀ در هر ها را  پژوهشسه  این، نمودار سمت چپ  بر افزونرسیده است.  2022درصد در سال  52/2و  2014درصد در سال 
د درص 2درصد و تنوع زیستی با  21مصرف با  . بر این اساسدهد کل نشان می های پژوهشی در محیط زیستمخاطرات  مرتبط با

در اولویت و حساسیت ابعاد مذکور  ۀدهند اند ک  نشان را ب  خود اختصاص داده ها پژوهشاز کل  سه  نیترکمو  ترتیب بیشترین ب 
 شناسی است. های عل  جمعیت پویایی زمینۀ

  
 تحقیق( یها افت ی)منبع:  2022تا  2000زمانی دورۀ در  محیط زیستهای  پژوهشسه  و درصد . 4شکل 
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 یمحیط زیستاثر پویایی جمعیت بر مخاطرات تحلیل 

شامل  محیط زیستترین روندها و ابعاد جمعیتی اثرگذار بر  مه ، کند یم( اشاره 2011) 1طور ک  کمیسیون سلطنتی بریتانیا همان
هری و توزیع جمعیت در بین مناطق ش ،تغییر در اندازه و ترکیب خانوار ،ساختار در حال تغییر جمعیت، افزایش جمعیت کل

ب  بررسی ابعاد  ادام همین دلیل در  . ب [30] استای در تغییرات جمعیت  های منطق  جمعیت و تفاوت یا منطق توزیع  ،روستایی
و ابعاد  محیط زیست( بر ی و توزیع جمعیتلیتحص بیخانوار، ترک بیترک ،یو جنس یسن بی)مهاجرت، ترک جمعیتپویایی اثرگذار 

 .خواهی  پرداخت گوناگون آن

 مهاجرت

 . با[43، 34] این تغییرات بوده است ۀیشنتفقط  عنوان دلیل مهاجرت و ن  ب  محیط زیستوضوح بر تغییر  تمرکز تحقیقات ب 
این، در بحث تأثیر تغییرات اقلی   بر افزون. [13، 11] بحث استمحل همچنان  محیط زیستحال، مفهوم مهاجرت ناشی از  این

وهوایی بر مهاجرت اشاره  تغییرات آب ب  تأثیرمکرراً  2وهوایی دولتی تغییرات آب ت بینأهیبررسی گزارش  مطالع  وبر مهاجرت نیز 
و ساحلی بسیاری از  یا رودخان  یها البیسمانند افزایش خشکسالی، کمبود آب و جاری شدن  ییها تنش ک  طوری . ب کند یم

جایی در داخل و بین کشورها، تشدید   ب  جاب گاهی وضعیت. این دهد یمرا تحت تأثیر قرار  یا منطق محلی و  یها تیجمع
ک  مهاجرت،  دهد یمنشان نیز ها  پژوهش برخیدر همین چارچوب،  [.25] شود یممنشر بر مهاجرت  رو تحمیل فشا ها یریدرگ

 محیط زیستمهاجران از  ۀاستفاد یها روشها  پژوهشاین  تأثیر گذاشت  است. محیط زیستفراتر از کمک ب  افزایش جمعیت، بر 
در . [52، 16]اند  کردهرا مستند  ییوهوا آب راتییواضح مهاجرت ب  تغ یها پاسخها  پژوهشاز  یبرخ [.45] اند کردهرا بررسی 

 تی، و درک ماه، ادراک خطرر محلد یانطباق یها و در دسترس بودن پاسخ شتیعم ،[12]پاسخ مهاجرت ب  منابع  گر،ید یبرخ
  است. شده بررسی [29] شروع یمشکل برا

کلی تأثیر مهاجرت بر  ۀدست دو ب و مهاجرت  محیط زیست تحقیقات در زمینۀ ،5و نتایج شکل یادشده با توج  ب  موارد 
ابعاد  محیط زیستت بر مطالعاتی اثرگذاری مهاجر ۀحوزدر  .شوند بر مهاجرت تقسی  می محیط زیستو تأثیر  محیط زیست

وهوایی، استفاده از منابع و انتشار آلودگی اهمیت و ضرورت بیشتری  زدایی، مخاطرات طبیعی، محیط طبیعی، تغییرات آب جنگل
است. در بحث اثرگذاری  شدهزدایی توج   وهوایی، استفاده از منابع و جنگل تغییرات آبب  های اخیر  طور خاص در سال ک  ب  دارد

 یک  فرایند محیط زیستاثرگذاری مهاجرت بر  ۀبر رابط ها پژوهشطور خاص فراوانی  بر پویایی مهاجرت نیز ب  یستمحیط ز
سالی توج   زایی و خشک وهوایی، بیابان ابعاد مخاطرات طبیعی، فرسایش خاک، تغییرات آب ب  اما ،شده تدریشی است متمرکز

 است.  شده

  
 و مهاجرت محیط زیست محیط زیستمهاجرت و 

 تحقیق( یها افت ی)منبع:  در بستر پویایی جمعیت ناشی از مهاجرت محیط زیستابعاد اثرپذیر . 5شکل 

__________________________ 
1. British Royal Commission 

2. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 ترکیب جمعیت 

ذیل دو  ،یمحیط زیستمسائل  در زمینۀو ابعاد گوناگون موضوع ترکیب جمعیت را ضمن تأکید بر اهمیت آن  گسترۀدر ها  پژوهش
ممکن  تیجمع بیترک( 2021) 1. با توج  ب  گزارش رند[56، 3، 41، 35] کنند بندی می دست عنوان ساختار سنی و ساختار جنسی 

ب  گنشاندن  ازیهاست ک  ن اقتصاددانان مدتشناسان و  جمعیتبر همین اساس، . [48] اطراف تأثیر بگذارد محیط زیستبر  است
و مصرف در  یدر ساختار سن راتییتأثیر تغ یبر چگونگ توان می بنابرایناند.  داده صیکالن را تشخ یها لیدر تحل یسن یناهمگون

  ک [31]متفاوت است  یزندگ ۀچرخول در ط چشمگیریطور  مصرف ب  چراک . کردتمرکز  ی جمعیتنسل نیب یها حضور انتقال
 . [32] منابع خواهد داشت استفاده ازبر  یمتفاوت هایجوانان و سالمندان اثر یوابستگ درجۀبا متناسب 

کاهش تنوع زیستی، انتشار  محرک یعوامل اصل ،یاقتصاد دیدر تول راتییو تغ ی مرتبط با ساختار سنیتیجمع یروندها
 شیک  خود، مسئول افزا [51، 41، 32] هستند ی، فرسایش خاک، کاهش منابع آبیای انسان گلخان  یانتشار گازها آلودگی هوا،

با  یکشورها (2011)و النگ  دلیل زمین  ب  گفتۀدر همین . [25] اند بوده ریاخ ۀدهدر چند تغییر اقلی ، بیابانی شدن و تنش آبی 
 .[32] خواهند کرد دیتولنیز  یشتریب آلودگینتیش   کنند و در مصرف می یشتریو منابع ب یانرژ ،در سن کار تیجمع شترینسبت ب

 بررسيجمعيتي را در کنار یكدیگر  ۀکنند نييتع یو عوامل رفتار يدر ساختار سن راتييتغکه  يهای ین مدلنابراب

 .دهند برآوردهای مناسبي به دست نمي کنند ينم
معتقد است ک  زنان در جوامع محلی وظایف مه  مربوط ب  حفاظت از  (2021) وسترمندر بحث ساختار جنسی  ،نآ بر افزون

طور سنتی در نخبگان  و ب  شوند می  راحتی نادیده گرفت  گیری ب  گیرند، اما در فرایند تصمی  بر عهده می را محیط زیست
شود  می بسبدر کنار نادیده گرفت  شدن آنها  محیط زیستزنان در حفاظت از  تأثیر .[54] شوند ینمجامع  گنشانده  ۀگیرند تصمی 

 اثرگذار اهمیت پیدا کند. ای عنوان مؤلف  های مرتبط با منابع طبیعی، جنسیت ب  ی و پروژهمحیط زیستهای  در بحث ک 
های توسع  و  ها، برنام  کافی در سیاست ۀانداز ب هدف مستلزم آن است ک  جنسیت  منزلۀ ب سازی مؤثر جنسیتی  جریان

  .[8] شودخصیص بودج  پشتیبانی شده و با ت  اجرایی ادغام راهبردهای
در این حوزه ها  پژوهش 2010طور خاص از سال  مرتبط با ساختار جنسی ب  های پژوهشو در چارچوب  6نتایج شکل  مطابق
. در کنار ساختار شود می، تغییرات اقلیمی و منابع طبیعی مشاهده محیط زیستدر ابعاد حفاظت از ها  پژوهشتمرکز  .پدیدار شد

از سال  .ی استمحیط زیستشناسی ارتباط جمعیت و مخاطرات  تبط با پویاییهای مه  مر جنسی بحث ساختار سنی نیز از حوزه
شامل مصرف منابع، انتشار آلودگی،  محیط زیستدر بررسی اثر ساختار سنی بر ابعاد مختلف  ها پژوهش اهمیت 2012تا  2000

 در این رابط  2020تا سال  2012 بوده است، اما بعد از چشمگیربیابانی شدن، تغییر اقلی ، کاهش منابع آبی و فرسایش خاک 
کاهش منابع آبی، تولید زبال  و ، یمحیط زیستبا تمرکز بر ابعاد  2021مشاهده نشد و مشدداً در سال  در این حوزهپژوهشی 

  .کردی نمایان محیط زیستمسائل  در زمینۀمصرف منابع اهمیت خود را 

  
 سنی(ترکیب جمعیت )ساختار  ترکیب جمعیت )ساختار جنسی(

 تحقیق( یها افت ی)منبع:  در بستر پویایی جمعیت ناشی از ترکیب جمعیت محیط زیستابعاد اثرپذیر . 6شکل 

__________________________ 
1. RAND 
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 ترکیب تحصیلی

را بهبود  ندهیآ یریزی برا برنام  تیمنابع و ظرف صیدر تخص ییکارا ده،یچیدانش، درک اطالعات پ تواند یم ک  آموزش  ازآنشا
طور  آموزش ب  ن،آ بر افزونبوده است. مدنظر مه   یعنوان عامل همواره ب  محیط زیستآن در حفاظت و پایداری  اثر، [35] بخشد

 یاجتماع ۀیسرماو  یاقتصاد -یاجتماع تیمانند بهبود وضع یانشیعوامل م قیرا از طر محیط زیست پذیری آسیب  یرمستقیغ
ک   دهد ینشان می شواهد ثابتبراساس  ریاخ یتشربهای  پژوهش (،2014)ب  نقل از لوتز و همکاران . [35] دهد یمکاهش 

 نی. ا[37] کنند یتشرب  م یعیطب مخاطراتدر برابر  یکمتر یریپذ بی، آسباالترمتوسط  التیسطح تحص دارایکشورها و جوامع 
و پاسخ ب   یجمل  آمادگ پذیری از ابعاد مختلف آسیب نییافت  و همچن توسع  کمتریافت  و  توسع  یشورهاک بارۀدر موضوع

 کند صدق می ،مرتبط یامدهایپ دیگرو  رفت از شرایط بحرانی برون منظور ب  یا مقابل  راهبردهای، سالمت ،ومیر مرگ ،مخاطرات
[19 ،37] . 

در  2008مه  از سال  بحثیعنوان  شناسی ترکیب تحصیلی ب  پویایی ۀحوز ،7 و مطابق شکل باالبا توج  ب  موارد 
محیط ، پایداری محیط زیستی تخریب محیط زیستتوج  بوده است ک  در ابعاد کانون  محیط زیست یشناس تیجمعهای  پژوهش
ها  پژوهشای از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار بوده و  های مقابل  رف و پاسخ، انتشار آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، مصزیست

 .اند بودهمتمرکز نیز بر این ابعاد 

 
 تحقیق( یها افت ی)منبع:  در بستر پویایی جمعیت ناشی از ترکیب تحصیلی محیط زیستابعاد اثرپذیر . 7شکل 

 ترکیب خانوار

پیشرفت مصرف و تغییر الگوی ، همراه با مه نیروی محرک   منزلۀ ب ای انسانی را ه وضوح مقیاس جمعیت تشربی ب های  پژوهش
پویایی  زمین ،. در همین [49] اند کردهطورکلی تر برای پایداری مشخص  و ب  محیط زیستبرای دی جدی تهدیعنوان  ب فناوری، 
. [46، 33] مختلف را ب  خود جلب کرده است یها رشت محققان در  توج  ،محیط زیسترگذار بر عامل مه  اث مثابۀ ب خانوار 
 . [28] شود یم نادیده گرفت  تا حدیخانوار و تعداد خانوارها(  ۀاندازمانند پویایی خانوار ) یمحیط زیست هایحال، اثر بااین

دلیل روندهای  ب در سطح ملی  یمحیط زیست هایپویایی خانوار و اثر در زمینۀموجود  های پژوهشزمین  در همین 
 -توج  ادبیات اجتماعی ،خانوار همراه با افزایش تعداد خانوارهاست ۀاندازکاهش مداوم در  ۀدهند نشانشناسی ک   جمعیت

 بقیۀخانوار و  ۀانداز، دهد تعداد کل خانوار شواهد نشان میک    ازآنشابنابراین  .[28]اکولوژیکی را ب  خود جلب کرده است 
تمرکز ک  ش خواهد شد تال ،[14] صورت ساده با مصرف زمین، منابع آب، مصرف و تولید زبال  رابط  دارد ب  خانوار یها بیترک

ی مرتبط با محیط زیستترین ابعاد  مه  دهد یمنشان  8ک  نتایج شکل  طور همان. شودی پویایی خانوار بررس ها دربارۀ پژوهش
زدایی، منابع طبیعی و تنوع  پویایی خانوار شامل انتشار آلودگی، تولید زبال ، مصرف انرژی، مصرف منابع، کیفیت خاک، جنگل

ی تولید زبال ، مصرف منابع و انتشار آلودگی ط زیستمحیدر این حوزه بر ابعاد ها  پژوهشهای اخیر  در سال .زیستی بوده است
 پویایی خانوار است. دربارۀشده  اهمیت ابعاد مطرح ۀدهند نشان بوده ک متمرکز 
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 تحقیق( یها افتهی)منبع:  در بستر پویایی جمعیت ناشی از ترکیب خانوار محیط زیست. ابعاد اثرپذیر 8شکل 

 تیجمع عیتوز

 یکم قاتیتحقاما  ،اند کردهریزی  طرحرا  محیط زیست بیو تخر تیرشد جمع نیارتباط ب یقبل یاه یپرداز  یو نظر قاتیتحق
 یافراد از یا ندهیتعداد فزا زمین در همین . [9]دارد وجود  محیط زیستاثرگذاری پویایی و توزیع جمعیت بر تخریب  ۀنحو دربارۀ

 تیجمع ییایتأثیرات پواین،  بر افزون. [15]دارند  یجهان یکیاکولوژ ست یبر س یتأثیر تشمع کنند، یاستفاده م یعیک  از منابع طب
 یها یژگیو و یمل ۀتوسعمانند سطح  مقیاس کالن یها دهیپد دیگربا  بیدر ترک یو شهر ییطور خاص در مناطق روستا ب 

 .[26] مه  است اریبس یداخل ینهادساز
 عیتسر زیبرداری از منابع محدود را ن بهره ، اماخواهد دادرا ارتقا  یو اقتصاد یاجتماع ۀتوسع اغلب،ی نیشهرنش افزایش سریع

های  ت موجود آلودگیای از تحقیقا . مشموع [55]شت در پی خواهد دا یاریبس یمحیط زیست خاطراتمخواهد کرد ک  خود 
 یاز گسترش شهر ی، انتشار کربن ناشیساکنان شهر ۀروزانهای  از فعالیت یفاضالب ناش یآلودگ اغلبمرتبط با شهرنشینی را 

مانند  وخت،از احتراق س یاتمسفر ناش یآلودگ ،یصنعت دیاز تول یناش یجامد صنعت یها زبال  ی، آلودگیفاضالب صنعت یآلودگ
 .[6]دانند  می میکرون 5/2تر از  ذرات معلق کوچک و میکرون 10تر از  ذرات معلق کوچک واکسید گوگرد  دی

کالبدی،  یها شاخصتوسع  مربوط ب  جوامع روستایی است ک  در  یها چالشاین، در حال حاضر سه  بزرگی از  بر افزون
 مانند ییامدهایپکنند. چنین وضعیتی خود  میشرایط ناپایداری را تشرب   ها شاخصو دیگر ی، اقتصادی و اجتماعی محیط زیست

خواهد  در پیاجتماعی را -های اقتصادی و نابرابری در فرصت محیط زیستتخریب  (،روستایی-شهری) یا منطق  یها ینابرابر
اطراف خود  محیط زیستتوان اشاره کرد ک  روستاها نیز همانند شهرها در ابعاد گوناگون با  می زمین . در همین [5]داشت 

گردشگری منشر ب  تغییر  ۀگسترش شهرها و توسع ،تخریب و آلودگی خاک، عناوین پسماندها آنها را ذیلتوان  درگیرند ک  می
یافتگی ن فیزیکی نواحی روستایی )توسع نیافتگی  توسع ، حی روستاییافزایش جمعیت نوا ،کاربری اراضی نواحی روستایی

همراه آلودگی منابع آبی  ب کش  کودهای شیمیایی و سموم آفت ،شخ  عمیق ،(و بافت مسکونی ها راهدفع فاضالب،  های سامان 
 .[4] کردبررسی 

توزیع شهری و  ۀدست کلی در دو طور توزیع جمعیت را ب  کنونی، های بیشتر پژوهش، 9شکل  و نتایج یادشدهبا توج  ب  موارد 
تا  2002بحث توزیع جمعیت شهری با توج  ب  روند روزافزون شهرنشینی و پیامدهای آن از سال  .[9]اند  روستایی بررسی کرده

ی انتشار آلودگی، تولید زبال ، کاهش محیط زیسترت پیوست  مورد توج  بوده است ک  در این میان ابعاد صو ب  ها پژوهشدر  2022
 های پژوهشسه    ،مقایسترین ابعاد مرتبط با توزیع جمعیت شهری است. در  زدایی از مه  جنگل و منابع طبیعی، مصرف سران 

  بوده است. تحقیقات مدنظر ۀحوززدایی دو  جنگل و آبی توزیع جمعیت روستایی بسیار اندک و ابعاد آلودگی منابع

  
 توزیع جمعیت )شهری( توزیع جمعیت )روستایی(

 تحقیق( یها افت ی)منبع:  در بستر پویایی جمعیت ناشی از توزیع جمعیت محیط زیستابعاد اثرپذیر . 9شکل 
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 محیط زیستشناسی  جمعیت ینظر یها مدل

وجود  ،ندا هاشاره کرد (2000)طور ک  لوتز و همکاران  اند. همان بوده نظریحاوی مباحث  ها پژوهشاز مشموع تعداد اندکی 
، چند نظری  این وجود  . با[38]الزامی است  محیط زیستشناسی  جمعیت ۀچارچوب نظری و پارادایمی برای توسع  و گسترش حوز

 (2004)روزا و همکاران  ،[20] (2008)هوگو  ،[56] (2011)توسط زاگانی  IPAT( شامل چارچوب 1صورت محدود )جدول  ب 
 (2008)ظرفیت برد توسط هوگو در  ،[1] (1401)ترابی و صادقی  ،[51] (2007)مالتوس توسط شربنین و همکاران  ۀنظری ،[49]
ر هانت ،[35] (2017)دیدگاه میانشی توسط لوتز و موتارک  ،[50] (2012)اسکرول و همکاران  ،[23] (2021)هانتر و سیمون  ،[20]
 (2017)موتارک  متابولیس  جمعیت توسط لوتز و ۀنظریو  [2] (1398)سلطانی و همکاران  ،[41] (2021)موتارک  ،[21] (2000)
 ک  استدالل کرد توان یم باال. با توج  ب  موارد شدبررسی  [3] (1401)صادقی و همکاران  ،[37] (2014)لوتز و همکاران  ،[35]

 نیست.  ها پژوهشنتایج تشربی  ۀکنند تبییناین چارچوب نظری محدود 

 محیط زیستشناسی  جمعیتنظری چارچوب . 1جدول 

 منابع خاستگاه )سال( نظریه

 (2004) رزوا و همکاران (،2003)یورک و همکاران  (،2008)هوگو  (،2011)زاگانی  (1990الریش ) IPATچارچوب 
 (1401) ترابی و صادقی (،2007)دی شربنین  (1798مالتوس ) مالتوس یۀنظر

  (2012) و همکاران اسکرول ،2021)سیمون  هانتر و (،2008)هوگو  (1996مالتوس ) برد تیظرف

 نامشخص دیدگاه میانشی
موتارک  (،2000)هانتر  (،2017)وتارک لوتز و م (،1398)و همکاران  یسلطان (،1400) یو صادق یتراب

(2021) 
 (2014) لوتز و همکاران (،1401) صادقی و همکاران (،2017)لوتز و موتارک  (2017لوتز ) یتیجمع س یمتابول

 بحث
در  محیط زیستشناسی  جمعیت ۀحوزمرتبط با  های پژوهشبزرگی از  ۀمشموع ک  ندردکاستدالل  2000در سال لوتز و همکاران 

شناسان در  تیجمع اندک حضور سبباقلیمی و  یمحیط زیست قاتیدر تحقنکردن مشارکت اما ، [38]است  یریگ شکلل حا
 راتییتغ یدولت نیب تأیه یها گزارشجمل  در  از یوهوا و اقدامات سازگار آب راتییعمده در کاهش تغ یعلم یها تالش

 .[41] شدسازمان ملل متحد  ییوهوا آب راتییهای تغ و اجالس ییوهوا آب
شامل:  پردازند، می شناسان جمعیتی در بین محیط زیستب  مباحث  یتوجه بیب  چند مورد مه   ها زمین  پژوهشدر همین 

، شفاف دوم؛ [42، 40] های کاهش باروری موضوع محدودیت رشد و تأکید بر سیاست بر، تمرکز جمعیت شناسان نخست

پذیری در برابر مخاطرات و  ی و اقلیمی مانند تولید، مصرف، پیشرفت فناوری، مقررات و نهادها، آسیبمحیط زیستاحث مبنبودن 

و ی محیط زیستشناسی با مخاطرات  نسبت جمعیت ب علوم اجتماعی  بقیۀ تر ۀ قویرابط، سوم؛ [47، 18] سازگاری در نگاه اول

، محیط زیست، پیچیدگی عل  چهارم؛ [47، 18]شناسی رسمی  های فراتر از جمعیت شامل روایت محیط زیست ۀحوزگسترش 

، نیاز پنجم؛ [22، 18] شناسی جمعیت یها دادهی و اقلیمی در ریزمحیط زیستادغام بافت اطالعات  یها روشمحدودیت داده و 

مهمی در  تأثیر، ضعف نظری ک  ششم؛ و [18]دور  از  ب  تخصص در علوم طبیعی و همچنین مهارت در آمار مکانی، سنشش

اشاره  (2008)طور ک  دی شربنین و همکاران  همان ،این اوصاف همۀ. با [41، 35، 20] دارد پژوهشی ۀحوزپارادای  سازی هر 
و مخاطرات مرتبط با  محیط زیست از جمل شناسی تا حدودی ب  سازگاری و پاسخ ب  مطالبات جدید  عل  جمعیت ۀآیند ،کنند می

 محیط زیستشناسی  جمعیت های پژوهشک  سه   دهد یم( نشان 2و  1 های نتایج )شکل زمین . در همین [14]آن بستگی دارد 
 ب  بعد افزایش داشت  است.  2010طور خاص از سال  ب 

از  یا مشموع  اند کرده  اشارهنیز  (2008)هوگو ( و 2011)، زاگانی (2007)طور ک  دی شربنین و همکاران  این همان بر افزون

 حال در کشورهای در محیط زیستشناسی  جمعیتهای  پژوهش، سه  نخست: [56، 51، 20] نوپا وارد استحوزۀ ا بر این نقده

معیت بر ی و روشن شدن ارتباط ابعاد گوناگون اثر پویایی جمحیط زیست یها دادهتوسع  اندک است ک  با توج  ب  گسترش استفاده از  

با وجود  شده بررسی های بیشتر پژوهش، دوم شود؛رود در آینده تأکید بر این حوزه بیشتر  ی انتظار میمحیط زیستمخاطرات 
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. این [56، 35، 28، 20] شوند یمپویایی جمعیت تنها بر یک بعد خاص از پویایی جمعیت متمرکز  بررسیهنگام  ی بسیار،ارزشمند
سکونتی و  جدا کردن ترکیب تحصیلی، جنسی ،نمون  در بحث ساختار سنیبرای معایب گوناگونی نیز دارد.  ش،مزایایبا وجود رویکرد 

را در جوامع  محیط زیست های نوسان توانند یمک  اند  گوناگونیچراک  این ابعاد پویا دارای تعامالت  ،پذیر نیست راحتی امکان ب 

 ،ی چ  در ایران و چ  خارجمحیط زیستهای  بیشتر پژوهش ،نقد مذکور بر افزون، سومگوناگون تغییر دهند.  یها وهیشلف ب  مخت

ی محیط زیستتوج  اندکی ب  این موضوع مه  دارند ک  بررسی پویایی جمعیت نیازمند در اختیار داشتن شاخصی پویا در ابعاد مختلف 
 گذارد. تأثیر می (ن  یک بعد خاص) محیط زیستگوناگون  یها حوزهعاد مختلف بر است؛ چراک  پویایی جمعیت در اب

 گیری نتیجه
 محیط زیستبر ابعاد گوناگون  تواند یمنشان داد ک  پویایی جمعیت مقال  با رویکرد محیط پیرامونی  167وتحلیل  ج تشزی نتای

کلی نتایج  طور پویایی جمعیت غافل ماند. ب  اهمیتنباید از  یمحیط زیستتأثیر بگذارد. بنابراین در مدیریت مسائل و مخاطرات 
محیط بر مهاجرت، اثرگذاری مهاجرت بر  محیط زیستشناسی بر ابعاد اثرگذاری  جمعیت تحقیقاتنشان داد ک    پژوهشاین 

( ک  از 1)شکل  دن، ساختار جنسی، ساختار سنی، ترکیب تحصیلی، توزیع شهری، توزیع روستایی و ترکیب خانوار متمرکززیست
، ترکیب تحصیلی و توزیع جمعیت شهری کامالً محیط زیستمهاجرت بر  اثرهای ساختار سنی،  مؤلف اهمیت ب  بعد  2010سال 

بر ابعاد منابع طبیعی، پایداری و حفاظت، مصرف،  تحقیقاتنیز  محیط زیست زمینۀاین در  بر افزون(. 2محسوس است )شکل 
وهوایی، فرسایش خاک، مخاطرات طبیعی  انتشار آلودگی، تولید زبال ، کاهش منابع آبی، تغییرات آبزدایی،  تنوع زیستی، جنگل

رشد  2010های انتشار آلودگی، تغییرات اقلیمی، تولید زبال  و مصرف بعد از سال  مؤلف  اثر( ک  3)شکل  اند بودهمتمرکز 
 (.4چشمگیری داشت  است )شکل 

. استتصور  حدتر از  ی پررنگمحیط زیستشناسی با مسائل و مخاطرات  ارتباط عل  جمعیت توان گفت گیری کلی می در نتیش 
محیط ی و حفاظت هرچ  بیشتر از محیط زیستدر مدیریت مخاطرات  اثر مهمی تواند یمبنابراین توج  ب  ابعاد نهفت  این رابط  

 داشت  باشد. زیست

 تقدیر و تشکر
بدین وسیل  از این  ک  علوم اجتماعی دانشگاه تهران تهی  شدهدانشکدۀ دکتری است ک  با حمایت رسالۀ این مقال  مستخرج از 

 .شود یم یقدرداندانشکده و دانشگاه تشکر و 
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